PRACOVNÍ SKUPINA KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA 2019
Pracovní skupina se věnuje aktuálním tématům svébytného oboru KA v rámci struktury ČKA a v celé šíři
procesu projekční přípravy staveb krajinářské architektury i procesu územního plánování v
návaznostech na tvorbu krajiny městské i volné.
Pracovní skupina pracovala ve složení architekti: předseda – Petr Velička, členové - Klára Salzmann, Eva Jeníková, Lenka
Vyhnálková, Matouš Jebavý, Jakub Chvojka, stálý host Jiřina Zemanová.
-

PS KA v první polovině roku 2019 řešila v koordinaci s kanceláří ČKA registraci oboru KA a v Evropské databázi
regulovaných profesí, kterou má ve své správě MŠMT. Proběhly schůzky na půdě ČKA a mailová korespondence se
závěrem, že náprava současné situace proběhne v rámci aktualizace celého systému.

-

Během března se uskutečnily čtyři dny odborné exkurze v rámci VISEGRAD PROJECT – SMART & GREEN. Českou
republiku zastupoval jako projekční partner SZUZ (Svaz zakládání a údržby zeleně), který jedno místo ze čtyř pro
každou zemi nabídl také České komoře architektů. Účást byla hrazena projektem a finančně se ČKA nikterak
nepodílela. Byla navštívena Budapešť, Nitra, Litoměřice, Wroclaw. Zpráva vyšla v Bulletinu ČKA číslo 2.

-

Proběhla příprava a konání Fóra krajinářské architektury na téma - Autorské dílo a autorská spolupráce, které se
konalo 5. Dubna. Téma autorské spolupráce je na první pohled celkem jednoduché, ovšem v době, kdy se na
projektu podílí několik architektů a také na něm pracuje velká skupina odborníků nejrůznějších oborů, se mnohdy
jednoznačnost rozpadá. Všichni zúčastnění do živého procesu projektové přípravy v jednotlivých fázích přináší nejen
nové poznatky a střípky, ale také své ambice, které mnohdy vedou k nedorozumění, kdo je autorem či
spoluautorem architektonického díla, nebo co vlastně za architektonické dílo lze považovat a za co kdo zodpovídá.
Zpráva z fóra společně s příspěvkem k tématu od prof. Petra Hrůši vyšla v druhém čísle Bulletinu.

-

10. června po deseti letech, byla v rámci nominačního večera udělena pocta panu profesorovi Ivaru Otrubovi.
Podklady pro nominaci byly připraveny architektem Jakubem Chvojkou a členy iniciativní skupiny krajinářská
architektura již v roce 2009 a pravidelně byly materiály aktualizovány v rámci nominací od téhož roku. Považuji toto
nutné připomenout ve vztahu k dlouhodobé koncepční činnosti pěti zakladatelů (Susanne Spurná, Markéta
Veličková, Jakub Chvojka, Tomáš Jiránek, Petr Velička) ISKA v roce 2007 a následně založení PSKA v roce 2010.
Zpráva společně s laudatiem Petra Veličky na slavnostním předání Pocty ČKA 2018 Ivaru Otrubovi vyšla v třetím
čísle Bulletinu.

-

Dne 4.9.2019 proběhlo jednání k zamýšlenému studijnímu oboru A+U+KA. Schůzky se zúčastnili zástupci ústavu KA,
PSKA ČKA a SZKT ČAKA. Zástupci PSKA prezentovali následující odborný názor na tento potenciální obor: “Za
radikální, resp. za kořen a podstatu pokládáme, že zamýšlený obor A+U+KA má připravit studenty na všechny tři
autorizace najednou během pěti, resp. šesti let studia. Tento záměr považujeme za nepřijatelný. V daném časovém
limitu není možné zajistit výuku oborů pro autorizační obory A1, A2, A3.”
Zdůvodnění: Dnešní výuka samostatného oboru A+U a samostatného oboru KA probíhá na FA ČVUT v pětiletých
studijních plánech. A nejen z této skutečnosti vyplývá, že není možné zajistit stejnou kvalitu výuky pro oba obory
současně. Toto sloučení nemůže zachovat kvalitu studia samostatných oborů, které jsou na základě mezinárodních
úmluv mezi UIA a IFLA respektovány jako svébytné obory architektury.

-

Dne 24.11 za účasti Dalibora Boráka a Jana Kasla vysazen jeden se tří stromů svobody ve Velkém Meziříčí pod
patronací ČKA při příležitosti oslav třicátého výročí sametové revoluce. Stal se tak symbolem nejen svobody, ale
také symbolem sounáležitosti s regiony, čímž podporuje cíle a principy samotné existence komory ve prospěch
svých členů.
Současní i bývalí členové pracovní skupiny celoročně přispívají v různých osvětových aktivitách k šíření dobrého
jména ČKA i samotného oboru krajinářská architektura.
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